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LRP: een vaak voorkomend en uitdagend probleem
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▪ Vaak voorkomend

▪ Bijna 40% van de populatie heeft minstens 1 episode van LRP per jaar

▪ Ongeveer 70% van de populatie heeft ooit een episode van LRP 

▪ Uitdagend

▪ LRP is verantwoordelijk voor 1/3 

van de het aantal ziektedagen in 

België

▪ Patiënt met LRP kost de 

ziekteverzekering 1000 euro 

per jaar

Roussel et al, Ortho-Rheumato, 2014



Ik voel me zeker bij het differentiëren tussen aspecifieke, 
specifieke LRK en radiculaire pijn.
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Aspecifieke vs specifieke LRK
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▪ Pijn : een complex probleem
▪ Triage

▪ Aanpak van lage rugklachten volgens de KCE richtlijn
▪ Uitluiten van onderliggende spinale pathologie 

Stap 1

▪ Radiculaire klachten
▪ Uitblijven van andere neuropathische klachten: Wait and See

▪ Geen anatomische dysfunctie/stoornis te linken 
met aspecifieke LRK



De patiënt verwacht een duidelijke verklaring in de 
oorzaak van zijn/haar klacht
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6 Blind Men Appraising an Elephant 



Aspecifieke lage rugpijn
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▪ Pt heeft het idee dat een specifieke diagnose:

▪ Duidelijkheid geeft

▪ De klacht behandelbaar maakt

▪ Hoe omgaan met aspecifieke LRK?

▪ Multifactorialiteit

▪ Geruststellen 

▪ Communicatie is belangrijk! Maar ontzettend moeilijk...

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOpO697bDLAhUJKpoKHXEeBZ4QjRwIBw&url=http://www.spine-health.com/blog/cyber-hugs-how-online-support-groups-help-chronic-pain&bvm=bv.116274245,d.d2s&psig=AFQjCNEkUT0dgoUxoNamOAoeDRFT1I0_bQ&ust=1457518431246759
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3rPPQ5rDLAhVrJJoKHUKLCvoQjRwIBw&url=https://mobilityplussportsrehab.com/pain-where-it-begins-is-not-always-where-it-hurts/&bvm=bv.116274245,d.d2s&psig=AFQjCNGYKH_H18fR3BRHfjaRMy5ZfttdcQ&ust=1457516591030284
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Maar wat als mijn patiënt toch MBV wilt om zeker 
te zijn?

10Brinjink et al. 2015

▪ “Een foto zou me toch geruststellen dat er niets mis is”

▪ Als uitsluitingsdiagnose?

▪ Waarom niet?

▪ Geen relatie tussen bevindingen MBV en pijn
• geen anatomische stoornis/dysfunctie te koppelen

▪ Onnodige MBV verslechtert de prognose
• invloed op chronische pijnontwikkeling

• tegen de richtlijnen – KCE,...



Maar wat als mijn patiënt toch MBV wilt om zeker 
te zijn?

11Brinjink et al. 2015



Het zijn vooral psychosociale factoren die ervoor 
zorgen dat LRK chronisch worden.
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Acuut vs Chronische pijn
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Psycho-sociale factoren!!
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Risicofactoren voor chronische pijn



Start Back Screening

3
Distress subscale

Eerste lijn LRP: Evalueer risicofactoren chroniciteit



Risk for persistent, disabling pain

Start Back Tool 



O Sullivan, Pain management Today, 2014



De patiënt verkiest een passieve behandeling.
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Barrières voor fysieke activiteit.
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▪ Pilaar van LRK management

▪ Niet evident!

Pain
means 
there is 
damage

Bending
will

damage
my back

Bewegen = pijnlijk Misbelief

Tijdsgebrek

Niet 
overtuigd van 

het nut

Angst

Motivatie

Geen begeleiding
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Bewegen bij lage rugpijn!

Kine, beweegcoach, integratie in ADL



O Sullivan, Pain management Today, 2014



De behandeling van aspecifieke LRK is heel vaak een 
enorme uitdaging.
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Lehman, Guidebook 2017



Key messages
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▪ Aspecifieke LRK is goedaardig en heeft een gunstige prognose!

▪ LRK hebben een multifactorieel karakter

▪ Communicatie is belangrijk: 

▪ Op één lijn zitten met geruststellende boodschap

▪ Pak de misvattingen van de patiënt aan

▪ Fysieke activiteit in de behandeling promoten

▪ Samenwerking tussen alle zorgverleners



Slide NOMADe project
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Sprekers

27De pictogrammen in deze presentatie zijn afkomstig van The Noun Project. 

Sophie Van Dijck
• sophie.vandijck@uantwerpen.be

Rob Vanderstraeten
• rob.vanderstraeten@uantwerpen.be 


